Roczny program rozwoju szkoły


Rok szkolny : 2006/2007
ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY NR 3
W Rogowie Opolskim


Zadanie I 

Praca z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych 
Obszar III.4 Efekty kształcenia 
Spodziewane efekty 
1. Wyniki sprawdzianu utrzymane co najmniej na poziomie roku poprzedniego;
2. Zmniejszy się rozrzut między wynikami uczniów w szkole;
3. Poprawa wyników uczniów najsłabszych.

Działania prowadzące do uzyskania spodziewanych efektów
lp
Działania
Termin
Osoba odpowiedzialna
1.	
Szczegółowa analiza wyników sprawdzianu
wrzesień
Liderzy zespołów przedmiotowych
2.	
Zdiagnozowanie przyczyn trudności w nauce
wrzesień
Wychowawcy, nauczyciele 
3.	
Zorganizowanie stałych form pomocy (w zakresie programu wsparcia, zajęcia wyrównawcze, pomoc w odrabianiu zadań domowych, koła przedmiotowe)
wrzesień
Wszyscy nauczyciele
4.	
Opracowanie i wdrożenie sprawdzianów i testów oceniających poziom wiedzy i umiejętności uczniów na początku nauki w szkole
październik
Liderzy zespołów przedmiotowych
5.	
Wdrożenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów z problemami w nauce
październik
Nauczyciele poszczególnych przedmiotów
6.	
Przeprowadzenie warsztatów dla uczniów klas szóstych „Jak uczyć się efektywnie i radzić sobie ze stresami”
Listopad 
wychowawca
7.	
Przeprowadzenie szkolenia dla rodziców „Jak pomóc dziecku pokonać stres?”
grudzień
wychowawca
8.	
Badanie osiągnięć uczniów, przeprowadzenie próbnych sprawdzianów, analiza pod kątem osiągnięć każdego ucznia.
Jeden raz w miesiącu
Nauczyciele kl. VI

Zadanie II

 Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa, przeciwdziałanie przejawom agresji
 w szkole
Obszar IV. 2 Praca wychowawcza i profilaktyczna szkoły
Spodziewane efekty 
1.	Zmniejszenie liczby przemocy agresji i przemocy wśród uczniów; 
2.	Podniesienie poczucia bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli;
3.	Przeciwdziałanie patologiom i uzależnieniom.

Działania prowadzące do uzyskania spodziewanych efektów

lp
Działania
Termin
Osoba odpowiedzialna
1.
Przeprowadzenie diagnozy wśród uczniów  wszystkich klas i ich i ich rodziców
Maj, czerwiec
wychowawcy klas
2.
Weryfikacja wyników ankiet z lat poprzednich. 
wrzesień
Zespół wychowawczy

Wykorzystanie wyników ankiet do wprowadzenia zmian w programie wychowawczym i profilaktycznym – opracowanie działań naprawczych
Wrzesień/ październik
Zespół wychowawczy
3.
Udział uczniów i nauczycieli w realizacji w/w programów 
Październik - czerwiec
Nauczyciele wychowawcy
4.
Prowadzenie lekcji wychowawczych w kierunku integracji klasy, nauki komunikacji społecznej i kształcenia postaw asertywnych
Październik - czerwiec
Wychowawcy klas
5.
Analiza ankiet. Konfrontacja z informacjami od uczniów, rodziców i nauczycieli.
czerwiec
wychowawcy
6.
Przedstawienie wyników całorocznej pracy, wnioski na przyszły rok szkolny
Czerwiec – rada podsumowująca
Wychowawcy dyrektor

Zadanie III

 Ewaluowanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania uczniów
Obszar III.3 Przebieg procesu kształcenia
Spodziewane efekty 
	Powszechne przestrzeganie zasad i procedur oceniania


Działania prowadzące do uzyskania spodziewanych efektów

lp
Działania
Termin
Osoba odpowiedzialna
1.	
Zapoznanie z WSO w klasie IV; przypomnienie w kl. pozostałych. 
Opracowanie przedmiotowego systemu nauczania z języka niemieckiego jako języka mniejszości językowej z uwzględnieniem treści dodatkowych dotyczących mniejszości
Do 18 września 2005
Wychowawcy klas
N-l języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej
2.	
Szkolenie nauczycieli z zakresu pomiaru dydaktycznego i motywującej funkcji oceny
Październik 2005
Warsztaty przygotowane przez lidera WDN
3.	
Diagnoza wdrożenia i realizacji zapisów WSO ze szczególnym zwróceniem uwagi na język mniejszości narodowej.
Kwiecień 2006
Komisja ds. mierzenia jakości pracy szkoły
4.	
Ewaluacja WSO w oparciu o ewentualne odwołania od ocen
Czerwiec 2006
Komisja ds. mierzenia jakości pracy szkoły 

Zadanie IV

Kontynuowanie procesu informatyzacji szkół
Obszar: Zarządzanie i organizacja II.3 Warunki działalności szkoły lub placówki
Spodziewane efekty:
	Wyposażenie sal  komputerowych w PSP Dąbrówka Górna w  pracownię
 z MEN i doposażenie w PSP rogów Opolski


Działania prowadzące do uzyskania spodziewanych efektów

lp
Działania
Termin
Osoba odpowiedzialna
1.	
Przyjęcie sprzętu do pracowni zgodnie z programem MEN

Do listopada 2006
N-l odp. za obiekt, dyr., n-l informatyki;
2.	
Szkolenie nauczycieli  dot. obsługi pracowni 
I semestr 
Szkolenie w WODiP
3.	
Doposażenie pracowni 
cały rok
Zespół kier.
4.	
Ewaluacja realizacji zadań
Czerwiec 2007
N-le inormatyki 

Zadanie V

Upowszechnianie osiągnięć szkoły. 
Zadbanie o pozytywny wizerunek szkoły
Obszar I.3 : Promocja szkoły
Spodziewane efekty
	Szkoła jest dobrze postrzegana w środowisku lokalnym ;


Działania prowadzące do uzyskania spodziewanych efektów

lp
Działania
Termin
Osoba odpowiedzialna
1.	
Wydawanie:
a)	gazetki szkolnej
b)	folderów o szkole
Cały rok

Kwiecień
Opiekun gazetki
Zespół zadaniowy
2.	
Wydanie gazetek o osiągnięciach uczniów i nauczycieli szkoły za rok szkolny
Czerwiec
Zespół zadaniowy
Nauczyciele
3.	
Stałe kontakty z mediami
Cały rok
Rzecznik prasowy
4.	
Organizacja imprez szkolnych z udziałem środowiska lokalnego: sportowych, festyn rodzinny, itp.
Cały rok
wg planu


Zadanie VI

Praca nad zwiększeniem rzeczywistej samorządności uczniów
Wdrożenie systemu nauczania i przestrzegania praw człowieka w szkole 


Obszar IV.1 Równość szans
Spodziewane efekty:
1.	Podniesienie poziomu wiedzy nauczycieli i uczniów o prawach człowieka.
2.	Poprawa stanu zadowolenia uczniów przestrzegania praw człowieka w szkole. 
3.	W szkołach aktywnie działa "mały i duży" samorząd uczniowski;

Działania prowadzące do uzyskania spodziewanych efektów

lp
Działania
Termin
Osoba odpowiedzialna
1.	
Wybór rzecznika praw ucznia
wrzesień
Dyrektor szkoły 
p. L. Felsztyński
2.	
Wybór opiekuna Samorządu Uczniowskiego
wrzesień
dyrektor
3.	
Wybory do Samorządu Uczniowskiego
październik
Opiekun SU
4.	
Szkolenia przedstawicieli samorządów uczniowskich
Listopad, 
Opiekun SU
5.	
Szkolenie Rady Pedagogicznej na temat Prawa i obowiązki ucznia  
luty
Lider WDN
6.	
Lekcje otwarte nt. praw i obowiązków ucznia
Cały rok
Rzecznik praw ucznia
Opiekun SU
7.	
Debata nt. praw człowieka
marzec
Opiekun SU
Rzecznik praw ucznia

Zadanie VII

Zwiększenie udziału rodziców uczniów i nauczycieli w realizacji celów szkoły
Obszar I.1 Zarządzanie strategiczne
Spodziewane efekty:
	W procesie planowania i realizacji uczestniczą wszystkie organy szkoły. 

Poczucie partnerstwa we współdziałaniu
Działania prowadzące do uzyskania spodziewanych efektów
lp
Działania
Termin
Osoba odpowiedzialna
1.	
Przeszkolenie RP w zakresie umiejętności prowadzenia zebrań z rodzicami; systematycznej analizy podstawy programowej kształcenia ogólnego w świetle wyników sprawdzianu;
wrzesień
Lider WDN
2.	
Angażowanie rodziców , SU w organizację uroczystości, imprez szkolnych, festynów
Zgodnie z harmonogramem
Wychowawcy klas
3.
Analiza oczekiwań rodziców , SU, uczniów wobec szkoły
Na pierwszym zebraniu z rodzicami
Dyrektor, wychowawcy
4.
Miesięczne konsultacje na temat osiągnięć edukacyjnych poszczególnych uczniów i pracy wychowawczej szkoły.
Jeden raz w miesiącu zgodnie z harmonogramem
Wychowawcy klas
5.
Indywidualne kontakty z rodzicami 
W razie potrzeby
Wychowawcy klas
nauczyciele
6.
Prowadzenie urozmaiconych szkoleń z rodzicami na temat radzenia ze stresem i technikami uczenia się.
Raz w semestrze
Wychowawcy klas







Zadanie VIII

Minimalizowanie zagrożeń poprzez przestrzeganie zasad bhp przez wszystkie podmioty szkoły
Obszar  II. 4 Zdrowie, higiena i bezpieczeństwa pracy
Spodziewane efekty:
	Szkoła zapewnia bezpieczne i zdrowe warunki pracy i nauki 

Działania prowadzące do uzyskania spodziewanych efektów

lp
Działania
Termin
Osoba odpowiedzialna
1.	
Skonstruowanie planu działań w zakresie szkoleń, remontów na podstawie szczegółowego przeglądu technicznego oraz protokołu społecznego inspektora pracy; ustalenie planu remontów.
wrzesień
Dyrektor, społeczny inspektor BHP, wicedyrektor;
2.	
Analiza aktualności szkoleń bhp pracowników, zorganizowanie szkoleń wstępnych, okresowych
 i stanowiskowych
sierpień
Inspektor bhp, dyrektor
3.	
Przeprowadzenie w ramach lekcji wychowawczych oraz lekcji przedmiotowych szczegółowych instruktaży w zakresie bhp w poszczególnych pracowniach na terenie szkoły
Do 15 września
Rada Pedagogiczna
4.	
Zgłaszanie i usuwanie na bieżąco wszelkich usterek, zagrożeń.
Na bieżąco
woźny, konserwator, wszyscy nauczyciele i uczniowie
5.	
Wykonywanie remontów planowych oraz doraźnych
Ferie zimowe i letnie oraz na bieżąco
dyrektor, wicedyrektor
6.	
Systematyczne sporządzanie i prowadzenie dokumentacji powypadkowej
Na bieżąco
Inspektor  bhp, wszyscy nauczyciele
7.	
Przeprowadzanie koniecznych przeglądów zgodnie z przepisami prawa. Systematyczne kompletowanie dokumentacji.
Zgodnie z ustawowym terminarzem przeglądów
Służby bhp, Wydział Oświaty, dyrektor
8.	
Prowadzenie przez pielęgniarkę systematycznych działań profilaktycznych
Na bieżąco
Pielęgniarka, 
9.	
Szkolenie członków Rady Pedagogicznej w zakresie udzielania pierwszej pomocy
W razie potrzeby
Opiekun PCK
10.	
Realizacja założeń programów Promujących Zdrowie
Na bieżąco
Wszyscy nauczyciele 

Opracowała: Zdzisława Kloska

Program został przyjęty uchwałą Rady   Pedagogicznej z dn. 31. 08. 2006 r.



						
		


			

